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MELLBY
Krönika av
Spelmannen Jöns Johansson.
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Mellby är en vacker gård, där den ligger på en höjd
i Liksta socken. Särskilt stor är den inte, men väl- l
skött har den alltid varit, ty Mellby-folket har älskat jj
den fäderneärvda jorden i alla tider. "Skogen är fat- ,
tigmans tröja", sa gamle herrn på Mellby. Han satte I
opp sågverk, sålde och köpte timmer och blev en rik- j
tig träpatron. Det var en stor affärsman, som hade !
framgång i allt, vad han sig företog. Sä dog gamle
herrn, och hela Mellby med alla dess trävaruaffärer
övertogs av unge herrn, och det är om honom, jag nu
ska berätta.
Det är en hejare till karl, unge herrn på Mellby.
I sin ungdom hade han velat bli redaktör, ty han var
flyhänter, när han hade pennan i näven, och det är han
då sannerligen än i dag, fast han snart är 60 är. Hur
det var, lyckades gamle herrn att avstyra den unges
önskan att bli en skrivkarl. "Sköt du om Mellby och
skogsaffärerna! Tänk pä, att Mellby varit i släkten i [
hundratals år! Och glöm inte, att skogen är fattigmans
tröja!" Så talade gamle herrn på Mellby, och så dog
han, s.om sagt.
Unge herrn glömde aldrig de där orden. Han blev j
affärskarl som gamle herrn. Skogen kan man få mänga- f
handa nyttiga ting av, inte bara virke och ved, och
unge herrn begrep sig på detta. Han var en föregångsman i uppslagsrikedom och påhittighet. Allt gick honom också väl i handom.
Man skulle ju kunna tro, att när unge herrn hade 1
soffi på n4g=oHsäl'l Irtfflde gosa. dflt tvcvligto Ute I i i l u t
tid att befatta sig med kommunens angelägenheter.
Men det hade han. Han var en riktig sockenpamp och ,
arbetade jämt och ständigt pä, att socknen skulle vara
med om alla förbättringar frän allra första början. De I
gamla på ålderdomshemmet hade fått donationer både
av gamle och unge herrn, de unga fick nya fina skollokaler, och alla människor hade tillfälle att bada
bastu. Allt som var gammalt och fornt tog han reda
på, samlade och tecknade upp. En sockenfilm lyckades i
han också framställa, och det är inte lite arbete bara
med en sådan sak. Han tycktes räcka till för allt. I
landstinget var han också med och skaffade landstingsdirektören gråa här genom sina mänga motioner >

och uppslag. Men i första hand arbetade han för sin
egen socken. "Liksta ska göra skäl för namnet", sa
han. "Det är den liksta sockna i hela Sverige."
Kalas var det ofta på Mellby. Han tog emot alla,
som på något sätt kunde göra det trevligt för likstaborna. Studenterna från Uppsala tänkte en gång anordna en folkbildningskurs i socknen. Det fick unge
herrn i god tid reda på. Då måste han förstås bjuda
hem dem till sig på kalas. Men det var många människor, och trots de stora utrymmena på Mellby fick nog
inte alla studenterna plats på en gång. Det måste ordnas, och en sådan uppgift var något för unge herrn
att lösa.
Han pratade med sin rara fru om saken, för han
har en ovanligt rar fru, unge herrn på Mellby.
"Hustru min", säger han själv, "är min bästa vän i
allt gott". — Hur det nu var kom de överens om att
bygga en gästabudsstuga, så att de kunde ta emot allt
främmande, i första hand studenterna förstås, men
dessutom även alla grannar och övriga goda vänner.
Stugan byggde unge herrn efter sitt eget huvud, och
färdig blev den i god tid, och den invigdes med ett/ hejdundrande kalas, som de unga studenterna, vilka nu
hunnit bli grånade män i staten, aldrig kommer att
glömma. Det var tur, att den där gästabudsstugan blev
byggd, för det blev fler och fler fester på Mellby. Och
en dag skulle den behövas alldeles särskilt väl, ty det
skulle bli bröllop på gården, ett riktigt gammaldags
bröllop med 100-tals gäster.

Yngste herrn på Mellby hade träffat en ung, kvickögder och kvicktänkter tös från Bergslagen. Söt och
rar som hon var kan man ju inte alls undra över, att
yngste herrn friade till tösen. Han fick ja, och nu
skulle det som sagt bli bröllop pä Mellby, och det
skulle firas riktigt som i den gamla goda tiden. FörI ridare skulle de ha vid bröllopet, och brudparet skulle
åka i en fin droska från gamle herrns tid, och alla övriga gäster skulle färdas i gamla vagnar från den
gamla goda tiden. Nu var det ett ståhej på Mellby, och
nu trivdes unge herrn, för det gör han än i dag, när
han har riktigt mycket att styra med. Målar-Axel från
Glippsta, en grannsocken till Liksta, var där och målade, och med honom satt unge herrn och pratade en
kväll. Vad de pratade om, är inte svårt att förstå.
Målar-Axel kunde spela gamla låtar på fiol, han
hade tecknat upp en hel del gamla visor och melodier
och var t. o. m. så påhittiger, att han kunde komponera en bröllopslåt. Unge herrn blev eld och lågor, när
han hörde Målar-Axel berätta om de gamla bröllopen.
I kyrkan skulle spelmännen spela en brudmarsch vid
brudparets inmarsch och en skullbräddlek frän läktaren efter vigseln. Yngsta brudpigan skulle "möta bruden i bänk". Det gick så till, att bruden fördes ett
varv runt det festligt dukade bordet i bröllopsgården
och anvisades hedersplatsen, och då skulle en särskild bröllopsmarsch spelas. En särskild korvlåt, pannkakelåt, fisklåt och steklåt skulle spelas vid ett rejält
och det måste spelmännen kunna. Gäsa bröllopskalas,
L
terna skulle också skänka i brudskål, och då skulle
en skänklåt spelas. Efter maten skulle dansen börja
med brudpolska, dansad av prästen och bruden, högtidligt och ceremoniellt. Sedan skulle det bli allmän dans
i raskare och livligare tempo.
Målar-Axel fortsatte att berätta, och unge herrn var
idel öra. Kronan skulle dansas av bruden efter en särskild polska, hon skulle också "spelas ut" för omklädning efter en särskild låt. Gubbarna skulle då försöka
ta brudgummen från pojkarna, och då skulle spelmännen spela en ringdans. När bruden kom in med hustruhuckle på huvudet och silverbälte om livet, så tog

ammorna hand om henne, och dä skulle en särskild
I
ka spelas. Till slut skulle brudparet hyllas med
sär - kild brudskålsmusik, när gästerna drack brudskäl
med
nygifa. Festligheterna skulle avslutas med en
läng ans genom kök och rum, ut på gårdsplanen och
genom granngårdarna, sä mänga man kunde hinna
med,
'Det var mycket det, du Målar-Axel", sa unge herrn.
"Tror du att spelmännen klarar opp allt det där?" —
"Alla de där låtarna kan de väl inte, men många spelmän läser noter, och det kan de fä av en särdeles lärder karl i Stockholm. Han heter Anders Olofsson, och
han har inte gjort annat än spelat och tecknat upp sådana där melodier", sa Målar-Axel. •
Så var det nog pratat, och det blev bestämt, att
ett dussin spelmän skulle komma till bröllopet. Janne
Martin var med, och det är en riktig storhejare till
spelman. Julie Ralén var också med, glad och god,
som han alltid brukar vara. Frän närmaste stad kom
halte Johan och Nisse vid Pumpgatan, Jöns Johansson
och Kalle Berg. Frän Glippsta kom förstås MälarAxel, och han hade också med sig Ivar Hult och Nisse
Skog från samma socken. Fiol-Nisse från Smideshult
var också med och likaså Spel-Pelle och Olle Lång frän
Brohult. Det blev en riktigt bra musik, ska jag säga.
Spelmännen blev så hedrade, att de fick åka i en lövad
skrinda före brudparet och spela låtar på vägen frän
kyrkan till Mellby, och när de kom frän till gästabudsstugan blev de anvisade ett särskilt bord bredvid unge
herrn. Målar-Axel hade komponerat en brudmarsch,
Ivar Hult en brudvals och Jöns Johansson en brudpolska. Dessa låtar hade unge herrn lätit trycka, och
alla spelmän och övriga gäster fick var sitt exemplar.
Spelmännen spelade de komponerade Mellby-lätarna
många gånger, och alla människor tyckte om dem. De
var inte alls dumt ihopkomna och lät riktigt bra, när
alla 12 spelmännen klämde i på en gäng, men det var
nog inte det, som i första hand gjorde, att folk tyckte
om dem. Alla gladde sig åt, att låtarna var tryckta, ty
då kunde ju alla Sveriges spelmän lära sig dem.
Nu var det så, att alla spelmännen i landskapet hade
slutit sig tillsammans i ett förbund. Det var Lennart
Gran, som ordnade det. Han var en skrivkunniger karl,
som hade lätt för att uttrycka sig i tal och skrift.
Han arbetade i Stockholm, men när han fick pension,
flyttade han till Ivar Hult i Glippsta. Där dog han
knall och fall, och då blev det stor sorg bland spelmännen. Den som först tog hand om spelmännens förbund
var Olle Seth. Men han köpte en stor gård nere i Lervik,
och då hade han inte tid att vara i ledningen för spelmännen längre. Då trädde Ivar Hult till, och det gjorde
han med den äran, ända tills han fick sä mycket uppdrag i Glippsta socken, att han fick lov att avsäga
sig sitt arbete med spelmanssammanslutningen. Dä
valdes Jöns Johansson av någon anledning till det
uppdraget, och hur det var klarade han sä småningom opp det, fast han inte hade sådana förmågor som
sina företrädare. På samkväm och möten tog han sig
före att samla ihop alla spelmännen på en gång, och
så fick) de spela samma låt alla pä en gäng. Spel-Jöns
stod då uppflugen på en stol eller ett bord och viftade
åt dem. Röt och skrek gjorde han också många gånger,
om det inte stämde bra eller lät som han ville ha det.
Det var underligt, att spelmännen lät sig nöja med det,
men de förstod, att han menade väl, fast han ibland
bar sig konstigt åt, och därför fick han hålla på med
att leda dem.
Allt detta kände unge herrn pä Mellby till. När
spelmännen tog adjö, sa' han: "Det skulle vara roligt,
om du Jöns Johansson kunde komma hit till Mellby
och ha ett årsmöte med hela ditt spelmansförbund. Hur
många spelmän är ni, om ni samlas alla pä en gäng?"

Jöns han var överlycklig över den vänliga inbjudan,
men han förstod, att det inte kunde bli nägot av, ty
nu var det en väldig mängd spelmän anslutna. Det var
ju något att vara glad ät, men ändå var det med lite
sorg i rösten han svarade: "Nu har vi blivit 150 st.,
och av dessa kommer säkert 100, om vi blir bjudna till
Mellby." Då tog unge herrn sin rara fru under armen
och sa: "Vad säger du, hustru min? Vi har väl plats
för så många?" Den goda, snälla frun nickade glatt,
och så var det då bestämt, att det skulle bli en särdeles spelmansträff vid kyndelsmässan kommande år.
Det blev också då en spelglädje på Mellby, som ingen
tidigare varit med om. Alla spelade på en gång, sä att
takbjälkarna höll på att lossna och tavlorna ramla ner
från väggarna. Fast de var så mänga, fick de god
plats, och köksmästaren och auktionisten Anders Petter Jönsson såg till att alla fick rikligt av alla gudsgåvor. Unge herrn på Mellby tycker om fullväxta människor. "Jag vill se feta människor omkring mig, sä-|
dana som har magen ett stycke från ryggraden och
som sover gott om natten", säger han. Men Anders
Petter han är smal och smånätter till kroppens format. Men prata det kan han. Det är rent otroligt vad
han är slagfärdig, och sådant tycker unge herrn om,
och det förklarar väl, att han alltid är välkommen till
Mellby, trots att han är så liten till växten.
Hur många gånger spelmännen senare varit bjudna
till Mellby är inte lätt att säga. Sä fort unge herrn
haft ett kalas av någorlunda stort format — och det
har han ofta — har alltid spelmännen varit bjudna.
Dessa har fått spela för generaldirektörer och skogshuggare, torpare, bönder, hantverkare, musikdirektörer
och riksdagsmän, vanliga direktörer, grosshandlare och
redaktörer, landstingsmän och träpatroner. Spelmännen
har försökt att tacka genom att komponera låtar till
Mellbyfolkets ära. Nu finns det visst närmare 20 st.
sådana, och alla har unge herrn låtit trycka. Om dessa vore åtskilligt att kriva, men det får anstå till ett
annat tillfälle. Ett litet träd har spelmännen planterat,
en liten naverlönn, som nu hunnit växa upp till över
manshöjd. Det skall en gång i tiden bli Mellbygårdens
vårdträd. — Halte Johan är poet och har skrivit
många trevliga och smånätta verser, som han läst upp
på kalasen. När han skrivit upp något riktigt tokigt
och roligt, dä skrattar köksmästaren Anders Petter
och unge herrn, så det ekar i gästabudsstugan.
På unga dotterns bröllop var förstås spelmännen
med och medverkade. Hon var så söt och rar, och en
präktig karl från Norge hade friat till henne och fått
ja. Ett pampigt och värdigt bröllop blev det, och spelmännen hade till det unga brudparets ära komponerat
tre bröllopslåtar, som de fick spela pä kvällen. Det
bröllopet gick precis i samma stil, som när yngste
herrn gifte sig.
När landstingsmännen valt riksdagsmän en gång
mötte spelemännerna dem vid Stödda sten och kom
från skogen och spelade en gammal låt. De voro alla
klädda i landskapets sockendräkter, och det gjorde
sitt till att förhöja stämningen. Det vore värt sitt
eget kapitel varje samkväm pä Mellby, men det är
jag tyvärr inte karl till att klara opp. Jag får därför
nöja mig med att skriva om ett, som unge herrn drev |
igenom och lyckades genomföra, trots att allt hade liksom sammansvurit sig för att hindra, att det blev av.
Det var så, att spelmansförbundet skulle fira jubileum. Det hade trampat ut barnskorna och kommit
upp i ynglingaåldern. Den händelsen firades med en
stor spelmansstämma, då över 100 spelmän medverkade. Jubileet firades i dagarna tre, och allt gick lyckligt
och väl. Den tredje dagen gjorde spelmansstämman en
utflykt i bussar och bilar och säg på allt vackert i
landskapet. På kvällen var de förstås bjudna p å kalas

'11 Mellby. Men nu var det sä olyckligt, att unge herrn
de blivit svårt sjuk. Han hade nog haft känning av
kroppsliga onda en långan tid och varit utomlands
att kurera sig, men ingenting hjälpte. Till slut fick
hat lägga sig på lasarettet i hemtrakten, och där låg
ha n i ättrad vid sängen en vecka innan det stora spelmai jubileet skulle gå av stapeln. Nu kunde det förstas inte bli något kalas pä Mellby. Läkare och sköterskor, anhöriga och goda vänner och spelmännen i
särskilt hög grad var samfällt överens om, att det inte
kunde vara välbetänkt att dra ihop en massa folk på
Mellby, när unge herrn låg så svårt sjuk. Alla var som
sagt av samma mening. Det var bara en, som tyckte
motsatsen, och det var den sjuke själv. "Tror du att

Målar-Axel i speltagen.

jag sviker ett löfte till dig", sa han till Jöns Johans- j
son, när denne besökte honom pä lasarettet. "Vad
skulle du då säga? Och vad skulle alla dina spelmansvänner säga, alla som kommer från Ystad i söder till
Haparanda i norr, från Värmland i väster till Roslagen
i öster, alla som har glatt sig ät att fä se vårt vackra landskap och sä få lite vederkvickelse hos mig pä'
kvällskröken? Det skulle se fint ut, om jag inte infriade mitt löfte. I morgon åker jag hem och börjar
ordna och styra för att ni ska bli ordentligt mottagna.
Välkomna hem till Mellby!"
Så var samtalet slut, och de skildes ät. Jöns var
orolig, när han åkte hem. Inte gick det an att trotsa
läkaren. Om nu sjukdomen tar en olycklig vändning,
så är det du som är skuld till det, tänkte han pä hemresan. Det var ingen glad och lycklig spelmansledare,
som anträdde utflykten och ledde färden för de 80
deltagarna. Men han skulle bli så mycket gladare, när
utflykten var slut.
När alla deltagarna samlats pä gärdstur^et i Mellby,
hälsades de välkomna av alla de friska på gärden,
vårdträdet vattnades, och sä ställde alla spelmännen
upp för att spela Mellby brudmarsch och tåga förbi
fönstret i det rum, där unge herrn låg i en säng, som •
var placerad så, att han kunde se alla sina gäster genom rutan. Alla som kunde göra sig lediga pä lasarettet var bjudna, från överläkaren till yngsta sköterskan. Allt måste gå i traditionell stil, och ingen fick
visa något surmulet eller oroligt ansikte. Mycken och
god mat och dryck serverades i trädgården. Anders

Petter hade nyligen haft födelsedag, och halte Johan
läste upp ett tokroligt poem, som handlade om hur det
kunde gå till på en auktion, där han stod för rusthållet. Då skrattade unge herrn riktigt gott. Spelmännen
spelade i backkrönet utanför fönstret, och Lasse med
lutan sjöng och spelade, så fåglarna tystnade. Storebror
från Gorganäset avlöste honom och sjöng, så att alla
frös, trots sommarvärmen. Maken till sängarbröder
finns inte. Målar-Axel hade komponerat en nätt och
rar menuett och tillägnat den lilla Pirkko Koristo, ett
finskt flickebarn, som den dagen fyllde 17 år. Hon
hade under krigsåren fått huld och skydd hos det rara
Mellbyfolket. När den lilla menuetten var spelad i
skymningen, steg en anhörig till den finska flickan
fram till fönstret och höll det vackraste tacktal, SpelJöns hört. Hon tackade Gud, som lett det lilla flickebarnets steg på så underliga vägar, att hon fått bli
omhändertagen av unge herrn och Mellbyfolket. Det
var inte många ögon, som var torra i det ögonblicket.
Läkaren viskade i mitt öra: "Det är en man av en
ovanlig resning, som ligger där på sjukbädden." Men
hur det var, hyste han oro för den sjuke och gick in
till honom, och Jöns fick följa med. Unge herrn var
mager och blek, men han såg så innerligt glad ut. Jag
tyckte mig märka, att han nu såg betydligt starkare
och friskare ut än för en vecka sedan. Det hade läkaren upptäckt genom ett enda ögonkast. "Nu förlåter
jag dig din envishet", sa' han. "Sannerligen tror jag
inte, att spelmännen spelat, så du blir frisk igen! Det
var en märkvärdig förbättring."
Ja, nog var det märkvärdigt. Jag som gått och varit så olycklig hela dagen, skulle tacka för all vänlighet men kunde inte få fram någonting. Då pekade
jag på en tavla, som hängde över hans säng, och båda i
kunde vi utantill vad som där stod skrivet: "Man äx j
mans gamman. Gör du något gott med möda, skall
mQdan fara, det goda vara."
Nu har unge herrn snart övervunnit sin svåra sjukdom, och snart är han som i forna dagar. Benen på
honom är nog inte så starka, men på hans huvud har
det aldrig varit något fel, och det blir det nog aldrig
heller.
När nu unge herrn på Mellby snart fyller 60 år, vill j
vi spelmän genom dessa enkla rader hylla och tacka
Dig. Tack för att Du rätt förstått de kärnfulla orden
i Havamal och tack för att just spelmännen blivit objekt för Din omtanke och välvilja. Mätte Du få vara
frisk och stark och måtte Du få leva länge till gagn
för Ditt vackra Mellby, Din kära socken Liksta och
hela Ditt land!

